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щоло l00-рiччя проголошешня Аlсга злуки УкраiЪськоi Народноi
Рэспублiки та Захiдпоукраiнськоi IIаролноТ Республiкlл

Iдея едностi Bcix украihськпх TepeHiB завжди була акryа.льною в
yкpaiнcbкoмy середовищi. Iз оередини xlx столiт-гя цi твердження
викриста"пiзовуються у црограмних документах рiзних полiтичнrх груп,

Зокрема, вперше твердхеншI про еднiсть 15-мiльйонного украiнського народу,
подiленого мiж Росiйською та Авсlрiйською iмперiями, прозвr]мо l0 травня
1848 року в макiфестi Головноi PycbKoi Ради - першоi полiтичноi органiзацii
Галкчини.
З кiнця XIX столiтгя соборнiсть стала нарiжним каменем iдеологiчних
лекларачiй, прогр.lм i манiфестiв новостворених ;rкраiнських полiтичних партiй.
Iдею сдвостi украiЪського Еароду розвива€ Юлiан Бачинський 1895
року в
"Украiна iпedenta" та Микола Мiхновський 1900 року в "Самостiйнiй YKpaiHi".
насryпнi десятилiття думка про соборвiсть з€lлиш,аJlась iнтегральним
чинникоМ i чи не €диниМ недискусiйнИм положеншIм прЪграмних uiлей ycix
течiй нацiональво-визвольног0 руху.
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Перiод УкраIяськоi революцii 1917-192l poKiB
украiъська революцiя дапа мож.пивiсть нарештi реалiзувати споконвiчне
прiгнення украiнuiв отимати незалежну нацiональну державу. Внасл iдок
перебувавrrя перевахноi бiльшостi украiЪських. земель
у складi двох iмперiй,
украiЪськиХ нацiонаьниХ державних утвореЕь пост€lло
два. Першою на
py'iвax РосiЙськоi ilmepii була проголошева Украiпська Теж
Народна Ресгryблiка,
пlзItlще, вже в листопадi 1918 року $8 теренах колишпьоi Австро-Угорщини

угsорилася ЗахiлноукраiЪська Народна Ресrrублiка.
На рубежi l918-19l9 poкiв виникли сприятливi обставиуи об'сднати цi
двi
державл в едиrrу.
.руд* i 918 року на залiзничнiй станцii Фастiв мiж
предстьвниками Зунр i Унр було пiдписано .'предвсryпний договiр'' (тобто
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попереднiй чи прелiмiнарний) про злуку обох держав, i.xHi намЬи'щодо
майбупrього об'еднанrrя в одЕу державу. CTaTTi
угоди констаryвали, що, поперше, ЗУНР збIвляла про "непохrтний HaMip злитися в найкоротшiм часi в одну
велику державу з YKpaiHcbKold Народною Ресгryблiкою''. З лругого боку, УНР
проюлошувалa що вона да€ згоду кприйняти всю територiю i населення
захiдно-украiъськоi Народяьоi Республiки як с*падову частину дерхавноi
цiлостi В YrcpaiHcbrcy FIчродну Республiку>. Тобто, угода зазначала також те, що
Республiка гышчан отимус територiаьну автономiю в мех(ах УНР. Грулневий
догo.вlР У двоХ оригiналаХ (по одномУ для KoxHoi республiки) Йг буr"
опублiковаirий за згодою урядiв. його пiдтrrсаrти: вiд унр
- Ъооол"""р
Виtlциченко, Спмон Пеглюра, Федiр 1Ьець, Панас Дядрiевський, вiд зунр
-

Лонгин IJегельський i .Щмитро Левицький.
Ратифiкацii Передвступного договору перешкодив несприятливий пер,ебi г
вiйни. Захцноукраiнський уРяд змушений був переiхати зi.Львова
до Тернополя,
а згодом - до станiславом. Там 3 сiчня 1919
року на першому ж iасiданнi
YKpaiHcbKoi Нацiональноi Ради одrrостайно заrверл"ли "YxBalry YKpaiHcbKoi
Нацiональноi Ради про з.тryку Захiдно-УкраiЪськоТ Наролноi 'Республiки з
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УкраТнською Народною Республiкою". Для ii урочистого проголошення та
завершення юридиt{ýого оформлепrrя об'еднаrrня двох ресгryблiк до Киева було
вiдряджено представницьку делегацiю (36 осiб) на чолi з вiце-президентом
НацiональноI Ради ЗУНР Львом Бачинським.
22 сiчня 1919 року, першу рiчЕицю проголошенrul Четвертого
Унiверсаlry, в Ки€вi на Софiйськiй площi вiдбулися урочистi збори, на яких
прогOлосиJIи Унiверм.Щиректорii YKparrrcbKoi Народноi Республiки лро злукf
iз Захiдно_Украiнською Народною Ресrryблiкою.
Щеремонiя розпочмася о 12-й годинi промовою голови делегацii ЗУНР,
вiце-президента УНРади Льва Бачинського. Потiм Лонгин I-{егельський зачитав
вiрчу Грамоry УЦРади i Ради державних ceKpeTapiB ЗУНР до ffиректорii, в якiй
були подмi акти, що вели до злщи, зокрема Ухвала УНРади вiд 3 сiчня 1919
року про об'сднаrrня ЗУНР i УНР, Щоб пiдкреслити присутнiм представникам
iноземних держав мiкнародне значеЕня цьок) акта, член захiдноукранськоi
лелегацii Ярослав Олесницький rrрочитав його французькою мовою, Пiсля цього
Лев Бачинський . урочисто вр)п{ив прочитану грамоту Головi .Щиректорii.
ПрийтrявшИ ii, ВолодимиР Винниченко привiтав делегацiб захiдних украiнцiв
короткою промовою, в якiй пiдкреслив iсторичне значеtrня Акта злуки,
Насryпного дня, 23 сiчня, у примiщеннi Киiвського оперного театру
(cyracнa Нацiональна опера УкраiЪи iMeHi Тараса Шевченка) Труловий KoHrpec
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Украiни, заслухавши й обговоривши згадапi документи, схваJlив

Тх,

Ратифiкувавши т€!ким чином Унiверсал .Щrрекгорii, Конгрес надав йому
законt{огО юриди!IногО характеру, Президента УНРадп евгена Петрушевича
незабаром обра.пи до складу ,щиректорii. Зунр дiстала назву Захiдна область
YKparHcbKoi Народноi Ресrryблirи (зоунр). Розпочмася активна спiвпраця мiж
обома державними утворенпями в економiчнiй, вiйськовiй та культурниi сферах.
Так, 24 сiчня 1 9l9 року .Щирекгорiя затвердила державний бюджет, проект
якого розроблявся ще за Павла Скоропадського,
у 1918 Роцi. Вцповiдно до того
кошторису передбачмаея допомога зоунР в розмiрi б мiльйонiв карбованцiв.
l5 березня ухвалено низку закояiв, якi також передбачапrи фiнансову пiлтримку
зоунр. Зокрема, про яад:rнýя 500 млн ,ривея" на вiдновлення помешкань i
будiвель, зруйнованих вiйною, цро однорц}ове асигкування в
розмiрi l20 млн.
гривень i, почиваючи з 1 квiтня 1919 року, по 30 млн. гривень щомiсяця на
видачу пайкiв родинам мобiлiзованих стрiльцiв,
У сiчнi 1919 року до Галичини прибула як вiйськова доломога I-a
,Щнiпровська дивiзiя, котра в rпотому-березвi 1919 року брала участь у
Вовчухiвськiй операцii. однiею iз найбiльш боездатних частин, що прибули з
Наплнiпрянщини на допомоry гапичаваIvr у лютому того ж року, була артилерiя
киiвських Сiчових Стрiльцiв, органiзована полковником Романом .Щашкевичем.
Також .Щиректорiя Еадма близько б0 бойових лiтакiв, з яких утворили
Лiryнський лолк Галицькоi apMii.
28 сiчня 19l9 рокУ Трудовий Конгрес створив культурно-освiтню комiсiю
1з законодtlвчими та коЕтролюючими функцiями в цiй галузi, ii секретарем
обратИ галичанина Ьана КалиноВича. 20 лютого комiсiя
у"листi ло MiHicTepcTBa
освiти Унр наголошувма на необхiдностi ознайомлення з освiтньою справою
Галичини й передбачала сцршIти збдюlсеяrю украlЪськоi шкiльвоi молодi ycix
земель УкраЪи.
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Великим кульцрЕим здобугком у той час було створенlrя YKpaiHcbKoT
республiканськоi капели на чолi з Олександром Кошицем. Вона давала концерти
не тiльки в УкраiЪi, а й гастролювала европою, До ii складу входили й галичани
Микола Чайкiвський, Остап Вахнянин, Юрiй Вiнцковський, Роман Кирчiв.
Михайлина Орисик, Олександр Пеленсью-rй, Софiя КололiТвна, а також О,rьга
Копачук iз Буковиви.
Об'еднання УНР i ЗУНР в од{у державу через низку причин не було
доведене до кiнця. Головна з них - cKpyIHe становище, в якому незабаром
опиниlIися .Щиректорiя та ii урял, що були змушенi лiд натиском радянських
вiйськ залишити майже всю територiю Украiни, Не в кращiй сиryацi'i буrrа й
ЗУНР, перебув.lючи у cTatri постiйних вiйськових дiй з польським армiями.
Практично Ухвала УНРади вц 3 сiчня й Унiверсал ,,Щиректорii вiд 22 сiчrrя l9l9
еоку лише задекларувluIи проведеяЕя державЕого об'еднання в майбутньому.
иого ма.rrи закрiпити Bce5rkpaiHebki Установчi збори, скликати якi в тих умовах
виrвилосЯ немож;IЕво. ДО тогО часУ вст:IноI}JIювавсЯ подiбний до
кошфедератиВного держ.вЕий зв'язок мiж двома украiнськими державними
утворенrUIми з окремими урядами, системами лержавЪоi адмiнiстрачii й

збройними сплами. Щя органiзацiйна olcpeMimнicTb зберiглася HaBiTb тодi, коли
територй ЗУНР була повнiстю окупована польськими вiйськами, а ii
урял, разом
iз армiею, опипився на територii коtiтрольованiй безпосередньо !иректорiею.
Рщом iз тим, хоча соборяiсть Украiни i не вда.ltося уIвердити, Акт злуки
залишився тiею зяаменною подiею, що мала велике iсторичне значення для
украiнського суспiльства. Birl задекларував перед yciM cBiToM неподiльнiсть
украiпськгх земель, €днiсть i солiдарнiсть народу, став прологом до постання
cyracнoi соборноi сувереняоi Украiни.

Комупiсгпчва доба
Комунiстичний тоталiтариий режим BиKopirrиB iз суспiльноi свiдомостi

рацянських людей проголошеЕrи незалежпостi Унр i ffeHb Соборностi. Пам'ять
про об'сднмня УНР i зунР в едиIry УкраiЪську державу зберiгми мешканцi
ЗахiдноiJкраihи й украiЪська полiтична емiграчiя в краЬах Захiдноi европи й
Америки. Щень 22 сiчня там )ryочисто вiдзfачався як свято незмежностi та
соборностi Украiни.

. Перше офiuiйне вiдзна{ення свята Соборностi на державному plBHi
вiдбупося в Карпатськiй YKpaihi 22 сiчня 1939
рЪку. Таким чином закарпатцi
про волю украiнцiв, висловлену на з'iЪдi Всенародних зборiв XycTi
!!галми
у
2l сiчяя. 1919 року про
Закарпатгя
YKpaiHcbKof
НародноТ
до
_приеднання
Ресrryблiки. МанiфестацiЯ 1939
рокУ була наiiбiльшою демонстацiею украrЪцiв
за 20 poKiB перебування кршо складi Чехословаччини, У нiй
yru.ri поrrчд
у
30 тисяч осiб, що з'iхались до столицi Карпатськоi УкраiЪи, "r"n,
Ланцюг €днанпя 1990 року
1990 року yKpai'HcbKa патрiотична громадськiсть, за прикладом
акцii жителiв краih Балтiir'Баптiйський шпях", проведеноi на пiвроку
ран,iше,
}творила мiж Киевом i Львовом живий ланцюг €днання як символ сдностi
схiдних i захiдних земель Украi'ни * "УкраiЪську хвилю'' з нагоди 71-i
рiчничi
пропэлопIення Акга злуки УНР та ЗУНР на вшаrrування подiй
Украiнськоi
рево.поцii. I-{e одна iз найбiльших у тогочаснiй Щентральнiй i Схiдяiй европi

. 2l сiчяя
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масових акцiй. Достеменно невiдома кiлькiсть учасникiв акцii. Рiзнi джерела
називають вiд половини до трьох мiпьйонiв людей, якi взялися за руки та
створили безперервний лаЕцюг вiд Киева до Львова. Ланцюг еднавня засвiдчив.
що yKpaiHui подолаJIи страх перед комунiстичним режимом i готовi прот}iсlояти
полiтицi комунiстичноi партii. Акцiя cTarra провiсником майбутнього падiння
СРСР i проголошення HoBoi незалежноi i соборноi YKpaiHK.
(Пidzоtпо влено YKpalHcbKuM iHcm апуmом нацiо нальноi па,ч' яmi)

